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ul. Kruczkowskiego Leona

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1
Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Leon Kruczkowski (1900-1962) – chemik, pisarz i publicysta, powojenny działacz
komunistyczny, członek centralnych organów PZPR, członek Rady Państwa PRL,
członek prezydium komunistycznego FJN.

Urodził się 28 VI 1900 r. w Krakowie. Po studiach chemicznych pracował w Zagłębiu
Dąbrowskim. Potem był nauczycielem przedmiotów ścisłych. Po sukcesie powieści „Kordian
i cham” od 1930 roku poświęcił się całkowicie twórczości literackiej i publicystycznej, silnie
związanej z lewicowymi prądami politycznymi. Wojnę spędził w obozach jenieckich w
Amswalde i Gross Born.

W 1945 roku powrócił do kraju. Założył miesięcznik literacki „Twórczość”. Aktywnie
zaangażował się w działalność w szeregach komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej (PPR)
oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W latach 1954-1959 był zastępcą
członka Komitetu Centralnego PZPR; w latach 1959-1962 – członkiem KC PZPR.

Od czerwca 1945 r. był wiceministrem kultury i sztuki w zdominowanym przez komunistów
tzw. Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej oraz – później – w komunistycznym rządzie
Józefa Cyrankiewicza (do 1948 r.). Był z ramienia PPR mianowany na członka Krajowej Rady
Narodowej. Potem z ramienia PPR i PZPR zasiadał w „Sejmie PRL” w kolejnych kadencjach –
do 1962 r.

W okresie dojrzałego stalinizmu objął funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów
Polskich (1949-1956). Gwarantował spójność działań ZLP z propagandową działalnością
władz komunistycznych. Jednocześnie od 1951 do 1956 roku był przewodniczącym
Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą. Dodatkowo w latach 1952-1956 był
członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu, stworzonego przez komunistów Frontu
Narodowego i – w latach 1958-1962 – członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu
stworzonego na to miejsce Frontu Jedności Narodu. Był także członkiem stworzonej przez
komunistów i finansowanej przez ZSRR Światowej Rady Pokoju (od 1950 r.), propagandowo
wspierającej na arenie międzynarodowej politykę imperialną Związku Sowieckiego, oraz
członkiem prezydium Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. W lutym 1957 r. został
członkiem Rady Państwa PRL.



W tym czasie był także autorem wielu dzieł literackich, w tym dramatów. Po wojnie
opublikował m.in. „Niemcy” (1949), „Juliusz i Ethel” (1954), „Pierwszy dzień wolności”
(1959), „Śmierć Gubernatora” (1961).

Zmarł 1 sierpnia 1962 r. w Warszawie.
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